
 
Osadní výbor 
14.9.2011   XII. schůzka osadního výboru 

 

• schůzka se týkala doplnění a schválení projektu dětského hřiště 
v Medlešicích. Jednání se účastnil osadní výbor, paní Hana Dušánková 

z odboru investic a projektantka paní ing. Lenka Marková. 
Po celkovém dokončení projektu dojde k rozfázování jednotlivých prací, které má 
v režii město Chrudim. 
Postup by měl být následující : 

1. vybudování parkoviště u tenisového kurtu, instalace dopravního zrcadla, 

instalace zábradlí a ochranné sítě (strana hřiště u altánu), úprava části 

plochy hřiště před pivovarskou hospodou 

2. terénní práce, úprava starých (pouze vyšlapaných) a vybudování nových 

cest, výsadba zeleně 

3. doplnění o herní prvky 
Berte, prosím, tento postup jako informační. :-)  
 
 

19.9.2011   místní jednání v zámeckém parku 

• jednání se účastnila paní Anna Pochobradská – zástupkyně pro praxi VoŠ, SZeŠ a 
SOU Chrudim a paní Hana Dušánková z odboru investic.  
Cílem schůzky bylo domluvit spolupráci mezi městem Chrudim a Zemědělskou 
školou o možnosti vykonávaní bezplatné praxe na území našeho parku. Obě strany 
uvítaly tuto možnost, dohodly se, a tak jen doufám, že to bude ku prospěchu 
našeho krásného odpočinkového místa.  
Pro uklidnění. Práci budou provádět studenti vyšší odborné školy pod dohledem 
odborného vyučujícího a po předešlé domluvě s paní Hanou Dušánkovou. 
Činnost se bude týkat průřezu a úpravy křovinného pásma, zástřihu, pletí a údržby 
pěšin. 
18.10.2011 se uskutečnilo první seznámení s parkem a studenti započali práci 
v přední části parku a v prostoru před školní zahradou směrem k pódiu.  
Z mých úst zní jen slova chvály. Děkujeme moc, budeme se těšit na vaši další 
návštěvu a pomoc.:-) 

5.10.2011   XIII. schůzka osadního výboru 

Zápis ze schůzky 

• Technické služby města Chrudim 
1. došlo k opravě jedné vývěsní plochy u autobusové zastávky. Ostatní dvě opraveny 

nejsou, důvod je ten, že po půlročním jednání s TS města Chrudim se zjistilo, že 
jim  nepatří, pouze je využívají. Nepřipadáte si taky jako v „pohádce“? Tudíž 
rozbíhám další kolo, a až zjistím,  komu vývěsní desky patří, budu žádat jejich 
opravu.  

2. 4. - 5.10.2011 proběhlo čištění komunikací v naší obci 
 
 
• Odbor investic 
1. proběhla oprava vjezdů u rod. domů Valentových, Václavkových 
2. proběhla rekonstrukce chodníku od obchodu č.p.37, dále by se mělo pokračovat  

k č.p. 31 (možná se dočkáme i překvapení, ale raději nepředbíhejme)  



V této části je dojednáno přeložení rizikových míst. 
3. oprava zámecké lavičky je domluvena 
4. byla provedena opakovaná instalace (nově plastového) poklopu kanalizační vpusti 

při vjezdu do „Dřevony“ (důvodem je opakovaná krádež ) 
5. byla započata oprava zámecké zdi 
6. oprava povrchu vozovky u pivovarské hospody proběhne. Jen došlo k mírnému 

zpoždění díky výběrovému řízení. Snad se do konce měsíce dočkáme částečné 
opravy, zátěr  bude aplikován až v novém roce kvůli nežádoucímu přemrznutí. 
O začátku opravy budete informováni a provoz po tuto dobu bude veden kolem 
parku, směr vlakové nádraží. 
Děkujeme za pochopení 

7.  dne 12.10.2011 proběhlo jednání ohledně vybudování vodovodní přípojky v ulici          
Zahrádky II. Bohužel, zatím neúspěšně. Do prvního kola rozpočtu tento požadavek 
zahrnut nebude. 

 
• Pošta Medlešice 
1. záhon u pošty dostává nový kabát, to je dobře. Porost vadil nejen lidem na 

zastávce, ale i průchodu světla do vnitřních prostor pošty.  
Děkujeme za pomoc s tímto problémem i paní pošťačce Aleně Zitkové.  

 
• Odbor dopravy 

Na odboru dopravy proběhlo opakované jednání ohledně umístění dopravního 
zrcadla k pomníku. Pan ing. Martin Klimek nás ubezpečil, že se problémem 
zabývá a řešení se dočkáme. :-) Tak vytrvejme. 
 
 

 10.10.2011 místní jednání v zámku 
Schůzka se týkala opravy komínu zámku, opravy okenní tabule, vyčištění 
okapních žlabů, opravy šablon a celkové prohlídce stavu našeho zámku. 
Jednání se účastnil pan ing. Soběslav Dušek z odboru investic a pracovníci 
odborné firmy. Výsledkem jednání je zpracování nabídky, která se vyšplhala na 
185 000,-Kč a z letošní údržby se nepokryje. Navíc oprava není možná kvůli 
zahájení topné sezóny, aby nebyl narušen chod školky z důvodu nemožnosti topit. 
Nevadí, převádíme si tento úkol do příštího roku. Jsme domluveni s panem ing. 
Petrem Pecinou a ing. Soběslavem Duškem na opravě po ukončení topné sezóny. 
K vyčištění žlabů, odstranění náletové břízy  a opravě šablon by mělo dojít 
každým dnem.  Dnes 17.10. byla opravena okenní tabulka. 
 
 

12.10.2011  jednání předsedů osadních výborů s panem starostou Mgr. Petrem  

Řezníčkem 
Cílem jednání bylo přednesení a následné zhodnocení požadavků jednotlivých 
osadních výborů pro rok 2012 a vytyčení nejdůležitějších problémů obce.  

Přednesla jsem požadavky vybrané naším osadním výborem za stěžejní pro následující rok. 
Požadované rekonstrukce chodníků nebudou z finančních důvodů možné, dohodli jsme se 
tedy na odborném přeložení a celkové opravě chodníků. 


